Základní škola Horní Lideč, okres Vsetín

ICT plán školy
Období 2018/2019 a 2019/2020

Vypracoval: Mgr. Bohumír Náhlý

ICT plán popisuje výchozí stav, cíle a postupy k zajištění požadované úrovně při využívání
prostředků informačních a komunikačních technologií ve výchovně vzdělávací činnosti
školy.

Stávající stav ke dni 4. 9. 2018

Celkový počet žáků ve škole

334

Počet žáků 1. stupně

113

Počet žáků 2. stupně

221

Celkový počet pedagogických pracovníků včetně vychovatelek a vedení školy

29

Počet tříd

15

Počet tříd na 1. stupni

6

Počet tříd na 2. stupni

9

Počet počítačových učeben

1

PC stanice používané žáky v počítačové učebně

15

PC stanice v kabinetech

2

PC stanice ve sborovně

3

PC stanice v ředitelně

1

PC stanice v kanceláři zástupců

1

Školní notebook

16

Školní tablet

1

Activboard

1

Prezenční technika (projektory)

17

Internetové připojení:

optické kabely, Wi-Fi síť

Wi-Fi routery:

celkový počet - 7

Wi-Fi síť (dostupnost):

pro pedagogy bez omezení, pro žáky v rámci výuky

Webová prezentace:

www.zshl.cz (vytvořeno systémem Webnode)

Email:

každý pedagog má svůj školní email ve tvaru j.novy@zshl.cz

Software:

freeware + licence Nová škola + licence Office

Hlavní změny v ICT oblasti za období 2016 – 2019:

Změna
Výměna 10 žákovských PC stanic v učebně ICT

Období
léto 2016

Vytvoření nové webové prezentace školy

listopad 2017

Zřízení školních emailových schránek pro učitele

listopad 2017

Výměna 5 žákovských PC stanic v učebně ICT

léto 2017

Zřízení Wi-Fi sítě pro žáky pro výukové účely

2017 a 2018

Zavedení elektronické žákovské knížky (zkušební provoz)

leden 2017

Zavedení elektronické žákovské knížky (ostrý provoz)
Výměna serveru v učebně ICT

září 2018
podzim 2018

Cíle:
-

průběžně inovovat hardware (PC stanice, dataprojektory) podle reálných finančních
možností školy
udržovat aktuální používaný OS a software, případně nákup potřebného SW
postupně doplňovat školní databázi výukových programů nákupem multilicencí,
využitím internetu a volně šiřitelných programů
pokračovat ve vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informační
gramotnosti podle nabídky kurzů a požadavků školy
elektronická komunikace s rodiči včetně reportování o výsledcích žáků (Edupage)
ochrana osobních údajů a kybernetická bezpečnost

Finanční zajištění uvedených cílů
-

základní finanční zajištění ICT plánu vychází z rozpočtu školy
dalším zdrojem pro finanční zajištění ICT plánu jsou příspěvky a dotace od
zřizovatele
část financí je možné čerpat z projektů, které jsou financovány z rozpočtu státu nebo
z projektů EU
jednou z možností jsou i sponzorské dary od fyzických nebo právnických osob

